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PARECER TÉCNICO 

Mensagem de Veto no. 122/2018 ao Projeto de Lei nº 16/2017 

Autor : Governador do Estado 

Assunto: Mensagem encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei no. 16/2017, de 

autoria do Deputado Estadual Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a 

apresentação prévia do Selo GNV do INMETRO no abastecimento de Gás Natural 

Veicular - GNV pelos postos de abastecimento de combustível. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se da Mensagem do Governador do Estado do Espírito Santo no. 

122/2018, encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei no. 16/2017, de autoria do 

Deputado Estadual Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a apresentação prévia do 

Selo GNV do INMETRO no abastecimento de Gás Natural Veicular - GNV pelos 

postos de abastecimento de combustível. 

A mensagem de veto foi recebida no dia 28.08.2018, lida no expediente 

da Sessão Ordinária do dia 03.09.2018 e publicada no Diário do Poder Legislativo – 

DPL do dia 04.09.2018, às fls. 01/02. 

Com efeito, o presente processo legislativo foi encaminhado a esta 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do art. 3º, XX da Lei Complementar no. 

287/2004 e, distribuída a matéria, coube-me examiná-la e emitir parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente 

processo limitar-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente com suporte 

nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo legiferante pátrio. Com 
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efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da proposição legislativa, muito 

menos imiscuir-se em questões que dizem respeito tão somente aos critérios 

políticos e de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Inicialmente, analisar-se-á o aspecto formal, ou seja, se o procedimento 

previsto no art. 66 da CE/1989 foi devidamente cumprido.  

Nos termos do art. 66, §2º.1 da CE/1989, o Exmo. Governador do 

Estado pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar 

de forma irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo 

Poder Legislativo, fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto 

jurídico) ou de contrariedade ao interesse público (veto político), devendo, em 

seguida, comunicar, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

No caso em exame, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 

2º, da CE/1989, porquanto o Autógrafo de Lei nº 108/2018, relativo ao Projeto de Lei 

nº 16/2017, foi entregue ao Governador do Estado no dia 07.08.2018, enquanto a 

comunicação das razões do veto parcial ao Presidente da Assembleia Legislativa foi 

recebida em 28.08.2018. 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no 

art. 66 da Constituição Estadual, tendo em vista que o veto foi aposto de forma 

expressa, escrita e fundamentada. 

Assim, opina-se pela constitucionalidade do veto parcial ao Projeto de 

Lei nº 16/2017, quanto ao aspecto do procedimento, tendo em vista que foi obedecido 

o previsto no art. 66 da CE/1989. 

                                           
1 Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 

(...) 
§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total 

ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
da Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo 
voto da maioria absoluta dos Deputados. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do Estado para promulgação. 

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as 
demais proposições até sua votação final. 

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o Presidente da 

Assembleia Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
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Cabe ressaltar que o veto terá preferência sobre outra proposição na 

Ordem do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I2, do 

Regimento Interno e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos 

membros da Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da Constituição 

Estadual e art. 2303 do Regimento Interno.  

O regime de tramitação será especial, por força do art.148, III c/c arts. 

228 a 2314 do Regimento Interno. O processo de votação será nominal, conforme art. 

200, II c/c com o artigo 202, I5, do Regimento Interno. 

Logo, constata-se que inexiste vício de inconstitucionalidade no 

procedimento de tramitação do veto parcial em foco. 

Passa-se à análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para vetar parcialmente o Autógrafo de Lei no. 108/2018, 

referente ao Projeto de Lei no. 16/2017.  

O Projeto de Lei nº 16/2017 tem por finalidade sobre a apresentação 

prévia do Selo GNV do INMETRO no abastecimento de Gás Natural Veicular - GNV 

pelos postos de abastecimento de combustível. 

O Governador do Estado, em sua Mensagem de Veto no. 122/2018, 

apresentou os seguintes fundamentos para sustentar o veto parcial ao dispositivo: 

                                           
2 Art. 216.  Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia. 

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  

I – veto 
(...) 
3 Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  
4 Art. 228.  Recebido o projeto vetado e constatada a observância do prazo constitucional estabelecido para sanção, será imediatamente 
publicado na forma do artigo 120, com as razões do veto e despachado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

§ 1º A partir da data do recebimento do veto, a Assembleia Legislativa terá o prazo de trinta dias para sua apreciação. 

§ 2º Será de cinco dias úteis, improrrogáveis, o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação emita o seu 

parecer. 

§ 3º Decorrido o prazo do § 2º, o projeto de lei, as razões do veto e o parecer serão encaminhados à Mesa. 

§ 4º Após a leitura, o parecer será publicado e incluído na Ordem do Dia. 
§ 5º O projeto vetado e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação serão submetidos a uma só discussão, 

podendo falar por dez minutos os líderes, o relator do veto e o autor ou autores da matéria vetada, seguindo-se imediatamente a votação. 
§ 6º A votação versará sobre o veto, votando a favor os que aprovarem e contra os que rejeitarem o veto. 

Art. 229.  Esgotado sem deliberação o prazo de trinta dias, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições até sua votação final. 
Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  

Art. 231.  Se o veto for rejeitado, será o projeto encaminhado ao Governador do Estado para promulgação, na forma do artigo 66, § 5º da 

Constituição Estadual. 
5 Art. 202.  A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

(...) 
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“Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar e 
a análise técnica realizada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor (PROCON), o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 
Espírito Santo (IPEM), ao apreciar os aspectos técnicos, manifestou-se pelo 
veto ao art. 2º do presente Autógrafo de Lei, expondo que, dentre as suas 
competências legais estabelecidas na Lei Complementar Estadual nº 
343/2005 e no Convênio de Cooperação Técnica firmado com o Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), não estão 
incluídas estas atribuições previstas no Autógrafo de Lei, conforme descritas 
a seguir: 

“Em relação ao Sistema de GNV (Gás Veicular Natural) e 
seus componentes, o Ipem/ES, por meio do Convênio de 
Delegação de Competência firmado Inmetro, atua em 05 
(cinco) frentes: 

1) Fabricação de Cilindros de Alta Pressão e 
Armazenamento de Gás Metano Veicular (GMV) - Os 
cilindros de alta pressão para armazenamento de gás 
combustível veicular são certificados compulsoriamente 
por organismos certificadores de produto. A abrangência 
da fiscalização do Ipem/ES para esse produto se dá em 
locais onde esses sejam fabricados ou comercializados. 
Também é possível verificar a comercialização de 
produtos em instaladores de sistemas de GNV.  

2) Instalação de Sistemas de GNV - Os instaladores de 
sistemas de GNV necessitam de registro junto ao Inmetro 
para funcionarem. Por meio do IPEM-ES é feita 
verificação de acompanhamento nas empresas 
instaladoras, a fim de conceder ou renovar o registro junto 
ao Inmetro. Além disso, o Ipem/ES realiza a fiscalização 
das instaladoras para evidenciar o cumprimento da 
legislação.  

3) Componentes Para Instalação do Sistema de GNV - Os 
componentes de sistemas de GNV (válvulas, tubos de 
alta pressão, duto de baixa pressão, redutor de pressão, 
indicador de pressão, suporte do cilindro e sistema de 
ventilação) são certificados compulsoriamente no âmbito 
do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - 
SBAC. O Ipem/ES fiscaliza esses produtos nas fábricas, 
locais de comercialização e nas oficinas de instalação e 
manutenção de sistemas de GNV.  

4) Requalificação de Cilindros de GNV - A requalificação de 
cilindros de GNV, serviço obrigatório e que deve ser 
realizado no cilindro a cada 5 (cinco) anos, é composta 
por inspeção e ensaio do cilindro para detecção de 
irregularidades que impossibilitem a continuidade de seu 
uso. O Ipem/ES realiza a verificação de acompanhamento 
nas oficinas, a fim de conceder ou renovar o registro junto 
ao Inmetro. Além disso, o Ipem/ES realiza a fiscalização 
das oficinas para evidenciar o cumprimento da legislação.  

5) Medidores de Gás Automotivo - Os medidores de gás 
automotivo (sistema destinado a medir continuamente 
quantidade de gás comprimido, sendo dotado de 
dispositivo de medição que emite sinais proporcionais à 
quantidade mensurada, sendo tais sinais decodificados e 
computados por aparelhagem eletrônica que visualiza a 
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entrega bem como total a pagar relativo ao preço unitário 
predeterminado) são verificados/fiscalizados pelo 
Ipem/ES. A verificação é de caráter obrigatório, sendo 
efetuada anualmente ou sempre que o equipamento 
sofrer um reparo ou passar por manutenção.” 

Além disso, o IPEM ressaltou que o “Convênio de Cooperação 
Técnica firmado com o Inmetro estabelece que toda a receita resultante das 
atividades delegada se dará por intermédio de Guias de Recolhimento da 
União – GRU”. 

A Procuradora Geral do Estado (PGE) ao proceder a manifestação 
jurídica em relação aos aspectos constitucionais, ressalvou que a previsão 
contida, especificamente, no artigo 1º do Autógrafo de Lei “já é objeto de 
disciplina em Legislação Federal, sendo ainda objeto de legislação 
semelhante editada no Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 16.649, de 
12/01/2018), não se vislumbrando óbice à sua sanção”. 

Face às razões expostas, se impõe a decisão do veto parcial ao 
Autógrafo de Lei nº 108/2018, art. 2º, referente ao Projeto de Lei 
Complementar nº 16/2017. 

 
 

Observa-se, na justificativa do Governador do Estado, que não há 

referência expressa às razões jurídicas do veto parcial. Contudo, da leitura dos 

argumentos técnicos trazidos pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do espírito 

Santo (IPEM), chega-se à imediata conclusão que o disposto no art. 2º. do Autógrafo 

de Lei no. 108/2018 invadiu a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para 

legislar sobre a matéria, na medida que cria nova atribuição a órgão do Poder 

Executivo.  

Assim, entendemos que a falta de menção expressa, na Mensagem de 

Veto, à inconstitucionalidade do dispositivo a ser vetado, pode ser suprida através de 

uma interpretação lógico sistemática dos argumentos trazidos na referida Mensagem, 

que conduzem à conclusão pela fundamentação na existência de 

inconstitucionalidade formal (veto jurídico). 

Concordamos com o veto jurídico parcial ao art. 2º. do autógrafo de lei 

em comento, concluindo pela inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa (art. 

63, parágrafo único, VI da CE/1989). 

São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de 

veto em questão. 
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3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela MANUTENÇÃO do veto parcial 

(Mensagem de Veto nº 122/2018) ao art. 2º. do Projeto de Lei no. 16/2017, de autoria 

do Deputado Estadual Enivaldo dos Anjos, com Emenda Modificativa no. 01/2017 

apresentada pela Deputada Luzia Toledo, que deu origem ao Autógrafo de Lei no. 

108/2018, por obediência ao procedimento previsto no art. 66 da CE/1989 e com 

base na argumentação constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 06 de setembro de 2018. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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